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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Μεταφορά υπαλλήλου.

OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 20552/31.3.2008 απόφαση των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών και του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994, μεταφέρεται ο 
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου Θωμάς Σμπόνιας του Γεωργίου, κατηγορί−
ας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών, από την ΗΛ.ΠΑΠ. Α.Ε. στην 
Περιφέρεια Ηπείρου − Διεύθυνση Δασών Ν. Θεσπρωτίας, 
σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδη−
γών, η οποία καταργείται με την κατά οποιονδήποτε 
τρόπο αποχώρηση του μεταφερομένου, με ταυτόχρονη 
δέσμευση μόνιμης θέσης ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών) της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει για 
μια δεκαετία στην Υπηρεσία στην οποία μεταφέρεται.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Ιωαννίνων 6137/28.7.2008).
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 OI ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Α. ΝΑΚΟΣ−ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
(2)

    Μεταφορά υπαλλήλου.

OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

    Με την υπ’ αριθμ. 31977/20.5.2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3536/2007 
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
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και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 
42/τ. Α΄/23.2.2007), που προστέθηκε στην παράγραφο 2 
του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλη−
νική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/23.8.2005), την υπ’ αριθμ. 
42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄/3.10.2007) και την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3.10.2007) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Εσωτερικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο 
Νάκο, ο Ταβλαλής Άγγελος του Βασιλείου, υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Γενικής 
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών μεταφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Με−
ταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνιστώμενη προσωρινή 
προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης του. Η συνιστώμενη αυτή θέση καταργείται 
με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του με−
ταφερομένου υπαλλήλου.

Ο ανωτέρω υπάλληλος, εν όψει του ειδικού σκοπού 
για τον οποίο μετατάσσεται, δεν μπορεί να μετακινηθεί 
σε άλλη Διεύθυνση πριν την πάροδο πενταετίας, από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 8415/21.7.2008).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F
(3)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 36638ΥΠΕ/4/00216/ν. 3299/2004 από−
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρε−
ται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της 
ξενοδοχειακής μονάδας 4* «ΑΜΑΛΙΑ», δυναμικότητας 
98 δωματίων − 191 κλινών, στο Δήμο Αθηναίων του Ν. 
Αττικής, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό ορισπκοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσί−
ων είκοσι δύο ευρώ (4.518.722,00 €).

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα τριών χιλι−

άδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ (1.513.251,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 33,4%του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων μίας χιλιάδων πεντα−
κοσίων πενήντα τριών ευρώ (1.581.553,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

• Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου, ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (1.423.918,00) €.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 29.10.2007.
• Η συνολική απασχόληση είναι σαράντα οκτώ (48) 

συνολικές θέσεις απασχόλησης (υφιστάμενες 48) που 
προέβλεπε η εγκριτική απόφαση.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού επτα−
κοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ 
(759.053,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 83494/Β7 (4)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δί−
κτυα» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τη−
λεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/6.7.2008) 

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και 
του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ..Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − 
Παράρτημα Διπλώματος».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ. Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί−
ας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(13.5.2008, 22.7.2008)

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι−
τροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 
26.5.2008, 23.7.2008)

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 
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«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοι−
νωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα 
με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει−
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Προηγμένα Τηλεπικοινω−
νιακά Συστήματα και Δίκτυα», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα «Προηγμένα Τηλεπι−
κοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» καλύπτοντας τόσο 
το θεωρητικό, όσο και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυ−
τής. Σκοπός του είναι:

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ−
νας στα «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και 
Δίκτυα» και συναφών επιστημών και κλάδων.

β) Η ειδίκευση σε περιοχές των «Προηγμένων Τηλεπι−
κοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων», ώστε οι κάτοχοι 
του απονεμομένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελμα−
τικής προσφοράς στις συναφείς περιοχές.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο 

των «Προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και 
Δικτύων»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή, του 
κατά το άρθρο 3 τίτλου, ορίζεται για το:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τρία 
(3) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης από τον επόπτη καθηγητή 
και απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ 
μπορεί να δοθεί παράταση ένα (1) ακόμα εξάμηνο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται 
από την ΓΣΕΣ ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΠΜΣ. Κατά την έναρξη της λειτουργίας 
του το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαθήματα στα εξής 
μαθήματα:

Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες
 (ECTS)
Α΄ Εξάμηνο
1) Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 6
2) Θεωρία Πληροφορίας 6
3) Ψηφιακές Επικοινωνίες 6
4) Προχωρημένα Θέματα Κεραιών
   και Διάδοσης 6
5) Δικτυακές Εφαρμογές και
   Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις 6
Β΄ Εξάμηνο
1) Μοντελοποίηση Ταυτοποίηση
   Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων 6
2) Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών 6
3) Σύγχρονα Συστήματα Ασυρμάτων
   και Κινητών Επικοινωνιών 6
4) Προχωρημένα Θέματα Δικτύων 6
5) Δίκτυα Κινητών και Ασυρμάτων
   Επικοινωνιών 6
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων: 60 μονάδες από τα 10 μαθήματα που παρέχο−
νται στο ΠΜΣ και 30 μονάδες από την μεταπτυχιακή ερ−
γασία. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται 
υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός επιβλέποντος 
μέλους Δ.Ε.Π.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο πρόγραμμα 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Ο ακριβής 
αριθμός εισακτέων κατ’ έτος καθορίζεται με απόφαση 
της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων 
ανατίθεται από τη προσωρινή Γενική Συνέλευση σε μέλη 
ΔΕΠ και διδάσκοντες π.δ. 407/1980 του Τμήματος κατά 
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η προσωρινή Γε−
νική Συνέλευση δύναται επίσης να αναθέσει διδασκαλία 
μαθημάτων σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητές αναγνωρισμένων 
ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδα−
πής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική 
δραστηριότητα, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 
οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντι−
κείμενο του ΠΜΣ, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της 
κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακα−
δημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιολογηθεί, σύμ−
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φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α΄/6.7.2008), η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας 
του μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων και 
έγκριση του Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των 75.000,00 € και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 (σε ευρώ)
α) Αμοιβές/ αποζημιώσεις Διδακτικού
    Προσωπικού € 55.000,00
β) Δαπάνες δημοσιότητας του
    προγράμματος € 5.000,00
γ) Δαπάνες για προμήθειες βιβλίων,
   επιστημονικών περιοδικών,
   ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων € 5.000,00
δ) Αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού € 10.000,00
     ΣΥΝΟΛΟ € 75.000,00

2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από: 
α) δίδακτρα φοιτητών, β) από χορηγίες και δωρεές από 
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(5)

    Μετάθεση γιατρών Ε.Σ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 56505/2008 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
ν. 2161/1993 και της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125558/4.10.2007 
μετατέθηκε ο ιατρός ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ Δ/ντής Καρδιολογίας κλάδου ΕΣΥ που υπηρετεί 
σε προσωποπαγή θέση στο Γ.Ν. − Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, 
στο Κ.Υ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ) με μεταφορά 
της θέσης του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 8440/9.7.2008).

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ− ΣΤΡΑΤΗΣ
F

(6)
    Μεταφορά υπαλλήλου.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δυτικής Αττικής με την 
υπ’ αριθμ. 67/23.7.2008 απόφασή του έκανε δεκτή την 

από 30.5.2008 αίτηση της υπαλλήλου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Άνω Λιοσίων Μαρίας 
Πλαβούκου του Κωνσταντίνου και εγκρίνει τη μετα−
φορά της υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 
του ν. 3613/2007.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

F
(7)

 Μετάθεση υπαλλήλου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 159988/2008 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 και του άρθρου 183 
του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο 
υπάλληλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τη θέση 
ΥΕ Εργατών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικό−
τητας ΔΕ Διοικητικού ανώτερης βαθμίδας αντίστοιχης 
του τίτλου σπουδών που κατέχει.

Από την εν λόγω απόφαση προκαλείται δαπάνη, το 
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος 
του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 
του Δήμου Αθηναίων.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 7005/20681/2008). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ 

F
   
Αριθμ. 15267 (8)
Αύξηση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας Γεωτεχνικών και λοιπών Υπαλλήλων και Κτη−
νιάτρων υπηρετούντων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση Λευκάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3) Τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 με 
τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου.

4) Την υπ’ αριθμ. 3113/17.5.2006 απόφασή μας, με την 
οποία καθορίστηκε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

5) Το υπ’ αριθμ. Δ.Διοικ.1721/1.7.2008 έγγραφο της Νομ. 
Αυτ/σης Λευκάδας, με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα 
τους για αύξηση του καθοριζομένου με την ανωτέρω 
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απόφαση μας ορίου των 120 ημερών για τους Γεωτεχνι−
κούς και λοιπούς Υπαλλήλους και τους Κτηνιάτρους, που 
μετακινούνται για την εφαρμογή διαφόρων προγραμμά−
των και τη διεξαγωγή ελέγχων εν γένει του Γεωργικού 
Τομέα και την υλοποίηση των προγραμμάτων εξυγίαν−
σης της κτηνοτροφίας και των διαφόρων ελέγχων.

6) Την ανάγκη υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμά−
των, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας για οκτώ (8) Γεωπόνους, 
έναν (1) Ιχθυολόγο και τρεις (3) Τεχνολόγους Γεωπονίας 
και τους Κτηνιάτρους, που υπηρετούν στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, πέραν αυτών που εγκρίθηκαν 
με την ανωτέρω απόφαση μας, κατά 55 ημέρες για κάθε 
υπάλληλο για το έτος 2008.

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της 
απόφασης μας αυτής θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Λευκάδας και συγκεκριμένα τους ειδικούς 
φορείς 291, 292, 295 Κ.Α.Ε. 0711 ύψους 123.098,57 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 31 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ

F
(9)

    Μεταφορά υπαλλήλου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 196/2008 απόφαση της Δήμαρχου 
Πολικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) 
των άρθρων: α) 86 του ν. 3463/2006 «Περί Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», β) 269 παρ. 3, 4, 5, 6, 
και 7 ν. 3463/2006 «Περί Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, 2) την υπ’ αριθμ. 1325 και 1324/28.3.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΙΝ ΦΕΚ 782/5.5.2008 
τ.Β΄ με την οποία μετατράπηκε η Δημοτική Επιχείρη−
ση Κοινωνικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δ. Παλικής σε 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολικής «ΔΗΚΕΠ» και 
σύμφωνα με τη νέα οικονομοτεχνική μελέτη δεν προ−
βλέπονται οι συγκεκριμένες θέσεις προσωπικού, 3) την 
υπ’ αριθμ. 169/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πολικής, σχετικά με την μεταφορά του πλεονάζοντος 
προσωπικού της εν λόγω επιχείρησης στο Δ. Πολικής 
3) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πολικής, αποφασίζεται:

α) Συνιστώνται δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού και 
μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση κατηγορίας ΥΕ, 
ειδικότητας ΥΕ16 ειδικότητας εργατών, στον Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Πολικής αντίστοιχα και β) κατατάσσονται σε 
αυτές οι κατωτέρω πλεονάζοντες υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου ως εξής:

1) Μουρελάτου Ελισσάβετ, σε προσωρινή προσωποπα−
γή θέση., κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικών 
Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου,

2) Λεγάτου Αγγελική σε προσωρινή προσωποπαγή 
θέση, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικών Ι.Δ. 
Αορίστου Χρόνου και

3) Βλάχος Παναγής σε προσωρινή προσωποπαγή θέση 

κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Ι.Δ. Αορίστου 
Χρόνου, επειδή πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Ιονίων Νησιών 3260 και 
3210/16.7.2008).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπλ. Διευθυντής

Γ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
F

(10)
    Σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  Με την υπ’ αριθμ. 7095/11.6.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Αορίστου Χρόνου, ΤΕ 
Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού με 
δέσμευση μιας κενής θέσης μόνιμου προσωπικού του 
κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού.

Β) Μετατάσσουμε τη Βλατάκη Ιωάννα του Γεωργίου, 
υπάλληλο του Πανεπιστημίου Κρήτης με σχέση εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΔΕ Κατηγορίας 
Ειδικότητας Διοικητικού−Λογιστικού, στη συσταθείσα 
προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας 
Διοικητικού − Λογιστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 17862/23.7.2008).

  Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

F
(11)

   Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

 Με την υπ’ αριθμ. 3050/20.,6.2008 πράξη του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/2001), 
διαπιστώνεται η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του Καθηγητή Εφαρμογών Περαντζάκη Γεωργίου του 
Σπυρίδωνα σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Περιε−
λίξεων και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές» του Τμήματος 
Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(Σ.Τ.Ε.Φ.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 16959/16.7.2008).

 Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΦΤΣΟΣ 

F
(12)

   Μετάταξη υπαλλήλου.

  Με την υπ’ αριθμ. φ6/11896/18.7.2008 κοινή απόφαση 
των Διοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των ν. 3599/2007, 3527/2007, 1199/1981 και 
1288/1982, μετατάσσεται η υπάλληλος ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΑ του Κων/νου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών − τριών, 
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από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», σε αντίστοι−
χη προσωρινή συνιστώμενη θέση στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

  Οι Διοικητές

  Υποδιοικητής 5ης Υ.ΠΕ.
  Θεσσαλίας και Στερεάς
 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής Ελλάδας
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΜΑΝΤΕΣ

F
(13)

    Μετάταξη υπαλλήλου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 5ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ6/11894/18.7.2008 κοινή απόφαση 
των Διοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της 1ης Υ.Π.Ε. Αττι−
κής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3599/2007 και του ν. 3527/2007 και των ν. 1199/1981 
και ν. 1288/1982, μετατάσσεται η υπάλληλος ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
ΣΟΥΛΤΑΝΑ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 
από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
σε προσωρινή συνιστώμενη θέση του Γενικού Νοσοκο−
μείου Βόλου.

  Ο Διοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F
(14)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Γραμματικοπούλου – Δήμητρα του 
Ιωαν., κάτοικο Πατρών.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 6407/2008 απόφαση χορήγησε στην 
Κοινωνική Λειτουργό Γραμματικοπούλου – Δήμητρα του 
Ιωαν., κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
– Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

(15)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Μπαρδάκη Ευγενία του Παναγ., κά−
τοικο Πατρών.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 6406/2008 απόφαση χορήγησε στην 
Κοινωνική Λειτουργό Μπαρδάκη Ευγενία του Παναγ., 
κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος – Κοι−
νωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

(16)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Αλεπιζάκη Στέλλα του Νικολάου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2033/5.8.2008 του Νομάρχη Φθι−
ώτιδας έχει χορηγηθεί στην Αλεπιζάκη Στέλλα του 
Νικολάου άδεια άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη κ.α.α.

ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(17)

    Στην υπ’ αριθμ. Φ.88988/30325/4.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1425/18.7.2008 (τ.Β΄), διορθώνεται το επώνυμο του ομο−
γενούς αλλοδαπού ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΗ, από το λανθα−
σμένο «ΜΑΝΤΕΛΟΥ» στο ορθό «ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02016611808080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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